
ROTRA TRANSFORMEERT NAAR DIGITALE EXPEDITEUR
MYROTRA-KLANTENPORTAAL & API -KOPPELING

ROTRA HEEFT HET VOLLEDIGE BOEKINGSPROCES VOOR AL UW 

WERELDWIJDE LUCHT- EN ZEEVRACHTZENDINGEN GEDIGITALISEERD. 

IN DE ONLINE PORTAL MYROTRA BOEKT, VOLGT EN BEHEERT U UW 

ZENDINGEN 24/7; WAAR EN WANNEER U MAAR WENST. U HEBT 

DAARBIJ TE ALLEN TIJDE DE BESCHIKKING OVER ALLE RELEVANTE 

REAL-TIME ZENDINGSINFORMATIE IN EEN STRAK VORMGEGEVEN 

EN GEBRUIKSVRIENDELIJK DASHBOARD. EEN EIGEN UNIEKE 

LOGIN VOLSTAAT! MET DE ROTRA-API KUNT U ERVOOR KIEZEN DE 

ZENDINGSINFORMATIE TE INTEGREREN IN UW EIGEN ERP SYSTEEM.      

U wilt steeds efficiënter werken om concurrerend te blijven. Optimaal 
gebruik maken van de mogelijkheden die ICT biedt, garandeert 
toegevoegde waarde voor uw onderneming en draagt bij tot verbetering 
van ondernemerschap. Digitalisering en inzet van data leiden tot 
kostenverlaging en optimalisatie van snelheid, nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid en efficiëntie. Rotra voorziet in een efficiënter 
boekingsproces met myRotra en de Rotra-API.

• myRotra: Een uiterst efficiënte, gebruiksvriendelijke klantenportaal 
voor het boeken en volgen van lucht- en zeevrachtzendingen als ook 
het inzien van documenten en statistieken. myRotra is dynamisch, 
altijd actueel en toekomstbestending

• Rotra-API: De Rotra-API zorgt voor een volledige, naadloze integratie 
van zendinginformatie in uw eigen ERP-systemen. U boekt uw 
zendingen in uw eigen omgeving en beschikt te alle tijden over real-
time data

MYROTRA-KLANTENPORTAAL
De myRotra-omgeving is ontwikkeld voor en door logistiek professionals. 
Het klantenportaal beschikt over alles wat u van een portaal mag 
verwachten. Het centrale dashboard voorziet in de meest relevante, real-

time informatie. Het boeken van zendingen via myRotra is gemakkelijker 
en sneller dan ooit. De uitgebreide Track & Trace functionaliteit toont de 
actuele status van uw lucht- en zeevrachtzendingen dankzij de real-time 
integratie van verschillende externe bronnen. Met myRotra heeft u al uw 
wereldwijde Air & Ocean zendingen 24/7 inzichtelijk voor een efficiënter 
boekinsgproces; waar en wanneer u wenst.



UW VOLLEDIGE ZENDINGSPROCES VOOR AL UW ZEE-  
EN LUCHTVRACHTZENDINGEN GEDIGITALISEERD MET ROTRA

Waarom myRotra voor u?

• Eenvoudig en snel online boeken, volgen en beheren 
van al uw wereldwijde zee- en luchtvrachtzendingen. 
Waar en wanneer u maar wenst 

• Substantiële kosten- en tijdsbesparing met 
optimalisatie van uw boekingsproces 

• myRotra voorziet in 24/7 real-time informatie en 
maakt gebruik van uw klant- en zendingsgegevens.  
U werkt enkel met actuele informatie 

• myRotra wordt continu doorontwikkeld en is derhalve 
toekomstbestendig  

• myRotra is ontwikkeld door logistiek professionals 
voor logistiek professionals; de portal kent een strakke 
vormgeving en is bijzonder gebruiksvriendelijk 

• Rotra verzorgt myRotra voor al haar Air& Ocean 
klanten kosteloos. Alleen een eigen login volstaat!

ROTRA-API
Dankzij een API (Application Programming Interface) faciliteert Rotra een 
koppeling tussen onze state-of-the-art-systemen en uw ERP-systemen. De 
API ontsluit de volledige zendingsdata en functionaliteiten tussen uw en 
onze systemen. De data van uw zendingen wordt automatisch uitgewisseld 
en bijgewerkt in uw eigen systeem. Rotra heeft twee specifieke API-
koppelingen ontwikkeld: Booking-API & Tracking-API. De Booking-API 
maakt het mogelijk om vanuit eigen ERP-systemen rechtstreeks zendingen 
te boeken in het lucht- en zeevrachtmanagementsysteem van Rotra. Met 
de Tracking-API heeft u en uw klant 24/7 real-time informatie over uw 
zendingen inzichtelijk.

Waarom de Rotra-API voor u?

• Volledige integratie van real-time zendingsinformatie in uw eigen  
ERP-systemen waarmee u uw klant kan informeren 

• Booking-API; zendingen rechtstreeks boeken vanuit uw eigen 
systeem in het lucht- en zeevrachtmanagementsysteem van Rotra. 
Doordat zendingen niet worden overgetypt, worden mogelijke fouten 
geëlimineerd 

• Tracking-API; uw wereldwijde zendingen volgen in uw eigen systeem 
waarbij wordt voorzien in real time statusupdates waarmee u uw klant 
kan informeren

Het uiteindelijke resultaat is dat u hiermee in staat bent om uw totale supply 
chain optimaal te beheren en aan te sturen. Dankzij de optimale controle 
over uw supply chain, bent u in staat nog efficiënter te werken, bespaart u 
kosten en kunnen eigen processen optimaal worden ingericht zodat u uw 
eigen klant optimaal kunt bedienen. Onnodige en tijdrovende processen 
zijn geëlimineerd.

ROTRA API


